
Motivacijsko pismo ( v nadaljevanju MP) je obvezna priloga k prijavi na izmenjavo in mora biti do 
znanega in v naprej določenega roka priloženo k prijavi na izmenjavo. Točkuje se po  točkovniku za 
ocenjevanje motivacijskih pisem (v nadaljevanju točkovnik MP). Največje možno število točk po 
točkovniku MP je 10, najmanjše število točk pa 0, tudi če je seštevek odbitka točk večji od 10. 

V točkovniku izmenjav je motivacijsko pismo vrednoteno kot 10 % ( z besedo: deset odstotkov) 
skupnega seštevka točk. Motivacijsko pismo se lahko zaradi neupoštevanja osnovnih kriterijev (v 
nadaljevanju osnovni kriteriji) točkovanja tudi zavrne, pri čemer je prijava na izmenjavo neveljavna.   

Osnovna kriterija pri pisanju MP sta jezik in zloraba avtorskih pravic. V primeru kršenja avtorskih 
pravic t.j. kopiranje besedila MP druge osebe se MP v celoti zavrne, pri čemer je prijava na izmenjavo 
neveljavna, saj se upošteva, kot da MP ni bil priložen.  Jezik v katerem se odda MP je angleščina. V 
primeru, da oseba obvlada uradni jezik gostujoče države, lahko MP odda tudi v tem jeziku, vendar 
mora obvezno priložiti tudi angleški prevod. V MP se vedno naslavlja država oz. mentor iz države, ki 
jo ima študent na 1. (z besedo: prvem) mestu. Ob neupoštevanju kriterija jezika, se MP v celoti 
zavrne, pri čemer je prijava na izmenjavo neveljavna, saj se upošteva, kot da MP ni bil priložen. 

Vsebina MP je omejena na minimalno 300 in maksimalno 500 besed, pri čemer se glava, naslovnik in 
podpis izključujejo iz besedila. Ob odstopanju pri številu besed se po točkovniku MP upoštevajo 
naslednji odbitki:  

• Od 250 – 300 besed odbitek -0,5 točke 
• Od 200 – 250 besed odbitek -1 točka 
• Od 150 – 200 besed odbitek -2 točki 
• Pod 150 besed se pismo ne ocenjuje več in je avtomatsko ocenjeno z 0 točkami 
• Nad 500 besed odbitek -1 točka 

Vsebina MP mora prav tako vsebovati (1)formalno predstavitev študenta, (2)opis dosedanje 
medicinske izobrazbe ter dosežkov, (3)posebna zanimanja in izkušnje za področje na katerega se 
posameznik prijavlja ter tudi (4)pričakovanja, izkušnje, znanja, ki bi jih rad pridobil od izmenjave. V 
besedilu mora biti prav tako omenjena država v kateri posameznik gostuje in jo ima razvrščeno na 1. 
(z besedo: prvem) mestu. Pri neupoštevanju katerega od navedenih vsebinskih kriterijev označenih z 
(1),(2),(3) in (4) v tem odstavku se pri vsakem posameznem odbije -1 točka.  

Tehnični kriteriji MP obsegajo (5)primerno slovnico, (6)berljivost, (7)formalen in uraden jezik,  
(8)resen ton, ter formalno obliko, v katero spadajo: (9)glava, (10)naslovnik, (11)kraj in datum,  
(12)zadeva, (13)nagovor, (14)pozdrav in (15)podpis. 

Pri točki (5) iz tega odstavka je dovoljeno maksimalno 10 (z besedo: deset) napak, da ni odbitka. Pri 
točkah (10) in (13), ki sta v besedilu obvezni, pa se v primeru neznanega naslovnika (osebe) upošteva 
naslov ustanove gostujoče države, ki jo ima posameznik na 1. (z besedo: prvem) mestu. Neznano 
osebo se v tem primeru nagovarja po uradni obliki »Dear Madam/Sir or To Whom it may concern.«  
Odbitek pri neupoštevanju kriterijev (5), (6), (7) in (8) iz tega odstavka je -1 za vsak posamezen 
kriterij. Pri kriterijih (9), (10), (11), (12), (13), (14) in (15) v tem odstavku je odbitek točk pri 
neupoštevanju posameznega kriterija -0,5 točke.   


